STADGAR
Antagna 20 april 2009
Fastställda 25 maj 2021

§1

Ändamål

Linköpings Stadsmission, nedan benämnd Stadsmissionen, är en
ekumenisk allmännyttig ideell förening. Stadsmissionen ska utifrån
kristen värdegrund verka för att ge utsatta människor
förutsättningar att förbättra hela livssituationen. Genom
professionalism, tillgänglighet och samverkan ska Stadsmissionen
stötta den enskilda människan till egenmakt samt delaktighet i
samhället.

Som diakonal samhällsförbättrare driver Stadsmissionen opinion i de
frågor som stärker människors möjligheter kopplat till ändamålet.

§2

Nationellt samarbete

Stadsmissionen ska vara medlem i Riksföreningen Sveriges
Stadsmissioner, nedan kallad Riksföreningen, och inom ramen för
Riksföreningen tillsammans med dess övriga medlemmar på nationell
nivå stödja och utveckla diakonal/social hjälpverksamhet och
humanitärt biståndsarbete samt utifrån en idépolitisk plattform
bedriva opinionsbildning.

Stadsmissionen ska bidra med erforderliga resurser och medel för
Riksföreningens verksamhet.

§3

Kännetecken

Riksföreningen förvaltar och skyddar kännetecknet Stadsmission
(i såväl bestämd som obestämd form) för medlemmarnas räkning.
Riksföreningen har den 18 maj 2018 ingått ett avtal som reglerar
användningen av detta kännetecken.

§4

Driftsformer

Riksföreningens verksamhet kan bedrivas direkt eller indirekt.
Detta kan ske genom dotterföretag, stiftelser och delägda företag
eller i andra samarbetsformer.

§5

Medlemskap

Medlem i Stadsmissionen är kristen församling eller motsvarande
organisation som ställer sig bakom Stadsmissionens värdegrund och
erlägger fastställd medlemsavgift. Medlemskap beviljas av
föreningens årsmöte efter skriftig ansökan före januari månads
utgång. Medlemskap bereds av styrelsen.
Medlemskapet upphör efter egen skriftlig anmälan om utträde till
styrelsen. Uteslutning kan ske om medlem har gjort irreparabel
skada på varumärket Stadsmissionen eller på annat sätt allvarligt
försummat medlemskapets åtaganden. Årsmötet beslutar om
uteslutning ur Stadsmissionen. Beslut kräver två tredjedelars
majoritet.
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§6

Organisation

Stadsmissionen verksamhets- och räkenskapsår följer kalenderår.

Stadsmissionens högsta beslutande organ är årsmötet. Till årsmötet
utser varje medlem ombud enligt följande:

Medlem företräds vid årsmötet av det antal ombud som Medlem
beslutar, dock som mest tio ombud. Antalet röster som Medlem kan
rösta med vid årsmötet, beräknas enligt följande:
Varje Medlem i Stadsmissionen får tre röster. Medlem med fler än
5000 medlemmar får ytterligare en röst från varje påbörjat
medlemsantal om 2500 medlemmar.
Senast den 31 mars meddelas Stadsmissionen namn och
kontaktuppgifter på valda ombud med det antal röster som
respektive ombud företräder.

§7

Årsmöte

Årsmöte hålls före april månads utgång varje år. Datum för årsmöte
tillkännages på Stadsmissionens webbsida senast två månader före
årsmötet. Kallelse sänds ut en månad före årsmötet. Handlingar
sänds ut senast två veckor före årsmötet.

Medlemmarna äger rätt att inlämna motioner till årsmötet.
Motionerna skall vara Stadsmissionen tillhanda före januari månads
utgång.
Omröstning sker öppet. Beslut fattas med enkel majoritet utom i de
fall då frågor enligt § 5, § 12 och § 13 behandlas, vilka kräver minst
två tredjedelars majoritet.
Vid årsmötet fattas inte beslut i andra ärenden än dem som
upptagits på föredragningslistan. Under mötet väckta förslag och
frågor kan tas upp till diskussion om mötet så beslutar. I sådant
väckt ärende eller fråga får dock inte fattas beslut.

Vid årsmötet skall protokoll, som upptar yrkanden och beslut, föras.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Årsmötets öppnande
Inledning
Upprop och fastställande av röstlängd, ev. adjungeringar
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Val av två protokollsjusterare och rösträknare
Beslut om årsmötets stadgeenliga utlysande
Godkännande av föredragningslistan
Framläggande av årsredovisningen
Revisionsberättelsen
Fastställande av årsredovisningen
Beslut om ansvarsfrihet
Information om årets mål och planerad verksamhet
Information om budget

3

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Beslut om medlemsavgiften
Motioner
Val av styrelsens ordförande
Val av övriga styrelseledamöter
Val av auktoriserad revisor
Val av valberedning, tre ledamöter
Information om nästa möte
Övrigt
Avslutning

Mandatperioden för styrelseledamöter är två år, mandatperioden för
ordförande och revisor är ett år.

§8

Extra årsmöte

Extra årsmöte kan hållas när styrelsen så beslutat eller när revisor
eller minst hälften av medlemmarna så begärt. Extra årsmötet
behandlar endast det eller de ärenden som angetts i kallelsen.

§9

Ombudsmöte

Ombudsmöte, utöver årsmöte, hålls före november månads utgång.
Mötet skall ha inriktning information om verksamhet samt
utvecklingsfrågor. Styrelsen beslutar om innehåll för ombudsmötet.

Datum för ombudsmöte tillkännages på Stadsmissionens webbsida
två månader före ombudsmötet. Kallelse sänds ut en månad före
ombudsmötet. Handlingar sänds ut två veckor före ombudsmötet.

§ 10

Styrelsen

Stadsmissionens verksamhet leds av en styrelse som består av 8-12
ledamöter utöver ordförande. Styrelsen utser inom sig en vice
ordförande. Stadsmissionens styrelses totala sammansättning ska
präglas av mångfald och kompetens för uppdraget. Styrelsemedlem
skall vara lojal mot Stadsmissionens värdegrund.
Styrelsen ansvarar för föreningens förvaltning och organisation.
Styrelsen tillsätter och avsätter direktor. Direktor sköter löpande
verksamhet.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst
hälften av styrelsens ledamöter begär detta. Styrelsen är
beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande och
deltar i besluten. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Styrelsen äger rätt att till sina sammanträden adjungera företrädare
för annan organisation. Personalorganisation äger rätt att utse
representant.

§ 11

Firmateckning

Styrelsen eller den styrelsen i sitt ställe förordnar företräder
Stadsmissionen och tecknar dess firma.
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§ 12

Stadgeändring

Dessa stadgar kan ändras av årsmötet. Beslut om stadgeändring skall
fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara
ordinarie årsmöte. Vid båda tillfällena skall beslutet fattas med minst
två tredjedelars majoritet.

§ 13

Föreningens upphörande

Föreningen kan upplösas av årsmötet. Beslut om upphörande skall
fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara
ordinarie årsmöte. Vid båda tillfällena skall beslutet fattas med minst
två tredjedelars majoritet.

Har beslut fattats om likvidation skall likvidator utses och
föreningens tillgångar realiseras i den omfattning som erfordras för
att föreningens skulder skall kunna betalas. Eventuellt
överskott skall tillfalla annan ideell förening, stiftelse eller församling
med likartat ändamål som Stadsmissionen, i vilken fråga årsmötet är
beslutande.
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